
VỀ JOE BIDEN  

Webinar Ảo cảm số 155, ngày 21 tháng 8 năm 202. 

Câu hỏi: Michael, tôi rất ngạc nhiên khi nghe Joe Biden nói về Ánh Sáng, và sử 

dụng Ánh sáng để đưa chúng ta đi lên1. 

 

 
1 Sau webinar, Olivia có bổ sung về câu này như sau: Joe Biden said some things to be a light to the 

world, to find the light once more, love and hope and light join together for the soul of the nation. 

Các bạn có thể xem cùng phần bình luận về lá số chiêm tinh Joe Biden trong 1 webinar trước. 



Vâng, hoàn toàn ngạc nhiên. Đúng vậy, những gì ông ấy nói có thể xuất phát từ 

Minh Triết Ngàn Đời. Khi tôi được nghe thấy những điều đó, Tôi đã nói đây là 

những chủ đề của chúng ta. Và điều đầu tiên mà ông ấy đã nói cách đây vài tháng, 

cũng có thể là một năm trước, tôi không nhớ rõ, ông nói, đây là Trận Chiến Vì Linh 

Hồn Của Quốc Gia, và ông đã nhạy cảm tới mức điều đó đúng với ông. Tôi không 

biết ông thuộc cung nào, liệu ông có thực sự là linh hồn cung 1 hay không. Nhưng 

dường như ông có rất nhiều phẩm chất cung 2, rất nhiều phẩm chất theo đường lối  

hai - bốn - sáu, nhưng mặt trời chiêm tinh của ông ở Hổ Cáp và cung mọc Nhân Mã, 

với cung sáu rất mạnh ở đó.  Chúng ta hãy xem qua lá số chiêm tinh của ông. Một 

số người nghĩ rằng ông ấy đang đối mặt với Nghiệp quả khá nặng, thể hiện qua Sao 

Thổ, và tôi nghĩ có thể là như vậy. Nhưng sao Thổ cũng có nghĩa là trách nhiệm, và 

nó ở đây, nhà 7.  

Đây là lá số chiêm tinh của ông, Mặt Trời và Sao Kim đồng vị trong Hổ Cáp. Sao Kim 

thể hiện cho Thái dương Thiên Thần,  Thiên thần của Sự Hiện Diện. Và cung mọc 

của ông là Nhân Mã với chủ tinh Sao Mộc ở trong Cự Giải, thể hiện sự chăm sóc 

người khác. Mặt trăng của ông ở Kim Ngưu thực dụng, vì vậy đó là một sự ổn định 

tốt. Sao Hỏa của ông ở Scorpio, thể hiện sự chiến đấu, vì vậy khi ông nói về việc 

cùng với Tổng thống hiện tại của chúng ta [Donald Trump] bước ra đằng sau kho 

thóc và thử xem ai sẽ bước ra, tôi không nghi ngờ gì về việc ai sẽ bước ra.  

Và đây là những bi kịch của cuộc đời ông, tất cả những bi kịch của Hổ Cáp ở nhà 12. 

Và đây là sao Thiên Vương, và sao Thổ ở nhà số 7, của hôn nhân, và ông ấy đã mất 

vợ và gia đình của mình…. Sao Hỏa ở Scorpio, và ấy là một chiến binh, ông ấy thực 

sự là một chiến binh. Nhưng ông ấy cũng là một người bình thường vì ông có ‘trái 

tim’. 

Tôi đang đọc một bài viết của Dana Milbank, Tôi nghĩ là  ông viết cho CNN hoặc tờ 

báo nào đó tương tự. Ông ấy nói, “Joe Biden nói từ một nơi mà ông Trump sẽ không 

bao giờ biết được, đó là trái tim”.  

…  

Cơ bản, chúng ta đang nói về phàm ngã cung sáu của quốc gia trong cuộc cạnh 

tranh với linh hồn cung hai màu xanh chàm, và tôi không thực sự để điều này ép 

mình để xem tầm quan trọng của Mặt trời đồng vị sao Kim trong lá số chiêm tinh 

của Joe Biden. Đó là câu hỏi về Thái dương Thiên Thần và Thiên thần của Hiện Diện, 

đó là những gì nó chỉ ra. Đây là một lá số rất đáng nghiên cứu. Ông ấy có cũng chủ 

nghĩa lý tưởng rất cao với sao Hải Vương ở vị trí cao trong biểu đồ, và tôi thật ngạc 

nhiên khi có nhiều đệ tử của Chân sư DK có mặt trăng ở Kim Ngưu — Foster Bailey, 

DHB William Miller, Eugene Cosgrove… —và đó là một vị trí đắc địa của mặt trăng 



về sự ổn định, vì Mặt trăng ‘vượng’ trong Kim Ngưu (Exalted). Nhưng tất nhiên, 

điều nguy hiểm là sự ‘ù lì’, ‘không di chuyển’. Nhưng khá nhiều người đã có điều đó 

[Mặt trăng Kim Ngưu], và ông cũng có điều đó. Vì vậy, đó là một sự ổn định có sẵn. 

Và về Điểm May Mắn (Part of Fortune) của ông ở 

đây, nói chung đó là điểm mà năng lượng mặt trời 

mà mặt trăng chảy qua. Tôi nghĩ rằng chủ nghĩa lý 

tưởng cao đẹp khá mạnh mẽ với ông, ở sao Hải 

Vương. Vâng, có rất nhiều điều có thể nói về ông. 

Ông có thể là một người chữa lãnh hay không? 

Nếu ông có cơ hội, ông có thể, bởi vì Chiron và Nút 

Bắc ở Xử Nữ, Chiron ở Leo trên sao Regulus, và với 

Nút Bắc ở Xử Nữ, vì vậy đó là một phần của năng 

lượng chữa lãnh. Và về cơ bản ông phải, và thực sự sẽ phải, đối mặt với Kẻ Chận Ngõ 

của quốc gia, rất nổi bật với Sao Thổ trong nhà thứ bảy này. Đây có thể là một biểu 

đồ rất thú vị để thực sự đi sâu vào chi tiết. 

Nhưng ông nói ngôn ngữ của Linh Hồn, và như bạn nói, ngôn ngữ của Ánh Sáng, 

và  tôi đã nói đây là siêu hình học, đây là Huyền linh học, đây là điều có thật. Tôi đã 

nói với tôi như thế. 

Thầy giáo cũ của tôi thường nói, tại sao lại cái chuông tự do lại có vết rạn nứt? Đó 

là một câu hỏi cần được suy ngẫm, và có lẽ vết nứt đó có thể được chữa lành, ít nhất 

là về mặt nội tại, chúng ta biết nó sẽ ở Hoa Kỳ. Và câu hỏi chỉ là bao lâu và với bao 

nhiêu đau khổ. Nhưng Chân sư DK đã nói, “May mắn thay cho linh hồn của những 

con người vĩ đại đó, nhiều đau khổ đang ở phía trước”, khi Ngài nói về dân tộc Mĩ2. 

[Một học viên hỏi thêm: Thầy nói Chiron đối với Nút Bắc tượng trưng cho người 

chữa lành, phải không ạ?] 

 

 
2 Trang 429 THE RAYS AND INITIATIONS, “The selfishness of the United States is also due to youth, 

but it will eventually yield to experience and to suffering; there is—fortunately for the soul of this 

great people—much suffering in store for the United States.” —Sự ích kỷ của Hoa Kỳ cũng là do tuổi 

non trẻ của họ, nhưng rồi cũng sẽ nhường cho kinh nghiệm và khổ đau; và thật may mắn cho linh 

hồn của dân tộc vĩ đại này — nhiều đau khổ đang chờ đón nước Mĩ. 



Chính xác, và Nút Bắc nằm trong dấu hiệu của ‘người bình 

thường’, nó nằm ở Xử Nữ, và Chiron nằm trên ngôi sao Regulus, 

ngôi sao được gọi “Trái Tim Của Sư Tử’, , và Chân sư DK nói với 

chúng ta rằng có nhiều điều huyền bí thực sự trong những tên 

gọi của những ngôi sao này hơn là những gì chúng ta có thể 

nghĩ. Vì vậy, Luật pháp và sự chữa lành chắc chắn đi đôi với 

nhau tại thời điểm này, và nó là điểm nổi bật. Ông là một người 

chữa lành về mặt tâm lý tiềm năng, và Scorpio, đúng là có một số 

chỉ dẫn mạnh mẽ, và tôi muốn nêu thêm một số điều mà tôi 

quên nói. 

[Thầy Hiệu trưởng hỏi] Có ba dấu hiệu dẫn truyền cung 4 vào lúc? Bạn nào có thể 

trả lời điều đó? 

[Trả lời của cô BL]: Tôi có thể. Tôi nghĩ đó là Kim Ngưu, Hổ Cáp và Nhân Mã. 

Tôi biết bạn có thể      . Đúng thế. Chúng ta có bốn hành tinh trong Hổ Cáp, dấu hiệu 

truyền dẫn chính của cung 4 vào thời điểm này. Chúng ta có cung mọc Nhân mã 

cũng cung 4. Chúng ta có mặt trăng ở Kim Ngưu, cũng cung 4. Hành tinh cung 4 

và mặt trời tia cung 4. Do đó, chúng ta có tiềm năng hòa hợp thông qua xung đột. 

Chúng ta có chiến binh Mars trong Hổ Cáp, phải thế không? Nhưng cũng có ‘người 

hài hòa’ (harmonizer), và người tôn trọng các quan điểm khác nhau, đặt mình vào 

trung tâm của mọi thứ hơn là ở cực đoạn. Tôi nghĩ, đây là 

một suy nghĩ đáng khích lệ.  

Các bạn hãy nhìn xem tiểu hành tinh Ceres  đang ở đâu. 

Ceres là tiểu hành tinh mẹ (asteroid), tiểu hành tinh ‘chăm 

sóc’, tiểu hành tinh ‘nuôi dưỡng’, có thể là tiểu hành tinh 

lớn nhất, và Ceres đồng vị chính xác với Thiên Đế (IC) —

Điểm của “mẹ” trong biểu đồ (Mother Point), với độ lệch 

khoảng 11 phút, và Ceres cũng ở trong dấu hiệu Song Ngư, 

là sự quan tâm chung đến mọi người, hoặc ít nhất là ý 

muốn hoặc mong muốn chăm sóc tất cả mọi người. 



Và các bạn cũng 

lưu ý góc tam hợp 

(triune) từ Ceres 

trong Song Ngư 

đến Sao Kim và 

Mặt Trời. Nó hơi 

rộng, nhưng nó 

đặc biệt là góc tam 

hợp. 

Vì vậy, Mặt trời, 

Sao Kim, và sau đó 

là tất cả các hành 

tinh trong Hổ Cáp 

khác, Sao Mộc ở Cự 

Giải, luôn là sự 

thôi thúc của 

người mẹ, và Ceres 

là tiểu hành tinh 

mẹ trong Song Ngư giàu lòng trắc ẩn. Nó giống như một Grand Trine (giữa Ceres, 

Mặt trời, Sao Kim, và Sao Mộc). Do đó, ông được trang bị để trở thành, như bạn nói, 

một người chữa lành, nhưng rõ ràng đó là một sự chữa lành tâm lý, từ một người 

đã phải chịu đựng nhiều đau khổ. 

Nhân tiện, tôi muốn ghi ra đây cho các bạn một đoạn văn mà Chân sư DK nói về 

Con Đường Đệ Tử và Sự Đau Khổ.  Tôi cảm thấy rằng dưới ánh sáng của cuộc đời 

ông và những gì đang xảy ra trên thế giới hiện nay, với dịch bệnh và sự suy yếu tài 

chính cho rất nhiều người, ngoại trừ những người rất giàu. Chúng ta đã thất bại về 

kinh tế, chúng tôi thất bại trong lãnh vực sức khoẻ. Chúng ta đã thất bại về mặt xã 

hội.  

“Pain is that upward struggle through matter which lands a man at the Feet of 

the Logos; pain is the following of the line of the greatest resistance and 

thereby reaching the summit of the mountain; pain is the smashing of the 

form and the reaching of the inner fire; pain is the cold of isolation which leads 

to the warmth of the central Sun; pain is the burning in the furnace in order 

finally to know the coolness of the water of life; pain is the journeying into the 

far country, resulting in the welcome to the Father's Home; pain is the illusion 

of the Father's disowning, which drives the prodigal straight to the Father's 

heart; pain is the cross of utter loss, that renders back the riches of the eternal 



bounty; pain is the whip that drives the struggling builder to carry to utter 

perfection the building of the Temple”. 

Đau đớn là cuộc đấu tranh đi lên thông qua vật chất, đưa con người đến Bàn 

chân của Thượng đế; đau đớn là sau theo con đường trở ngại nhất, và nhờ đó 

đạt đến đỉnh núi; đau đớn là phá vở hình tướng và đạt đến ngọn lửa bên trong; 

đau đớn là sự lạnh lẽo của sự cô lập dẫn đến sự ấm áp của Mặt trời trung tâm; 

đau đớn là sự đốt cháy trong lò lửa để cuối cùng biết được sự mát mẻ của nước 

của sự sống; đau đớn là cuộc hành trình đến đất nước xa xôi, kết quả là được 

chào đón trở về Nhà của Cha; đau đớn là ảo tưởng về việc bị Cha từ chối, khiến 

kẻ hoang đàng tiến thẳng vào lòng Cha; đau đớn là thập giá của sự mất mát 

hoàn toàn, điều đó mang trở lại sự giàu có của sự tưởng thưởng vĩnh cữu; đau 

đớn là đòn roi thúc đẩy người thợ xây vất vả tiến lên để hoàn thiện Thánh Điện”. 

Không chỉ là Thánh Điện Solomon mà còn là Thánh Điện Ezekiel.  

The uses of pain are many, and they lead the human soul out of darkness into 

light, out of bondage into liberation, out of agony into peace.  That peace, that 

light and that liberation, with the ordered harmony of the cosmos are for all 

the sons of men. 

Công dụng của nỗi đau thì rất nhiều; chúng đưa linh hồn con người ra khỏi 

bóng tối đến với ánh sáng, ra khỏi sự trói buộc để đến với sự giải thoát, ra khỏi 

sự đau đớn để đến bình yên. Bình yên, Ánh sáng, và sự Giải Thoát đó, cùng với 

sự hòa hợp có trật tự của vũ trụ là dành cho tất cả những người con của nhân 

loại. 

Đó là một đoạn văn tuyệt vời, trang 677 của DINA I. Nó thực sự đáng giá, nhất là 

khi nhân loại ở thời điểm này buộc phải trải qua quá nhiều đau đớn. Đây là hi vọng 

về những gì mà nó có thể dẫn đến, từ kinh nghiệm của Chân sư DK, đây là chắc 

chắn là những gì nó sẽ dẫn đến. 

Có lẽ ông đã tự viết tất cả những điều đó, hoặc có thể nhờ bạn bè của chúng ta giúp 

đỡ      . Nhưng trong một cách nào đó, đó là một bài phát biểu mang tính bí truyền, 

ngay cả khi được diễn đạt rất đơn giản để  thu hút sự suy nghĩ của nhiều người. Dù 

sao, tôi chắc chắn rằng nhiều người trong chúng ta rất ấn tượng với những phẩm 

chất mà ông có thể thể hiện. Và bây giờ, ông cũng phải được bảo vệ, ông phải được 

bảo vệ. Bạn có thể tưởng tượng rằng ông sẽ không chỉ bị tấn công bởi những người 

không phản ứng với linh hồn, mà còn bởi thế giới bên trong, bởi vì, sau rốt ông là 

một đệ tử thực thụ (true disciple), và thế lực hắc ám tấn công chống lại các đệ tử, 



những thế lực ma quỷ và tiêu cực, họ chống lại sự tiến bộ của đệ tử, và đặc biệt là 

liên quan đến sự lãnh đạo của một quốc gia cung 2. 

Khi bạn nghĩ về sự tái lâm của Đức Christ và việc Ngài chọn một quốc gia để đặt trụ 

sở chính của Ngài—ngay bây giờ thì chưa—nhưng khi cung 2 nổi bật, thì đó là điều 

cần được theo dõi. 

 


